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 التفىقمهارة في 
عند استخدام األشكال والرسوم واأللوان فً المذاكرة 

 وكذلك استخدام األلحان فً حفظ 
 النصوص فهذا ٌؤدي لتخزٌن 

 المعلومة فً الفص األٌمن من المخ 
 ضعف  17على حفظ المعلومة  وقدرته

 الفص األٌسر.
 
 
 
 
 

 

 ... قالىا
أصحاب األهواء ، فإن مجالستهم  ال تجالسوا

 )عبدهللا بن عباس(                 . ممرضه للقلوب

، وحفظ لسانه ، وأعرض عما ال  من عرف شأنه

ٌعنٌه ، وكف عن عرض أخٌه ، دامت سالمته ، 

 (حكٌم)                                   .وقلت ندامته

 أوائل
: سمٌة بنت خٌاط أول شهٌدة فً اإلسالم 

 :ًمحمد بن موسى الخوارزممؤسس علم الجبر 

 :أول من أسس نظام الدواوٌن فً الدولة اإلسالمٌة

 الخلٌفة عمر بن الخطاب

 استشارة
 ؟، ماذا أفعل أنا عصبً وسرٌع الغضبس: 

ٌر غ -قم وتوضأ  –من الشٌطان الرجٌم  باهلل ذتعاسج: 

 –وال ترد تصمت أن حاول  – كمكانأو  كموضع

 ٌه.علتدرب واستشعر ثواب كظم الغٌظ 

 مسابقت ثقافيت
( 1ستخدام الرقم )اب 100تحصل على العدد  كٌف -1

 ؟ خمس مرات
 كٌف ٌتنفس الضفدع تحت الماء؟ -2
 من هو حبر األمة وترجمان القرآن؟ -3
 من الذي أسس قواعد النحو؟ -4
 راتبه؟ الحصول علىرفض أول رئٌس دولة من هو  -5

 اثالفبركطرائف 
على  النار نشر "الٌوم السابع" خبراً بعنوان: مطلقو

ملتحون )وبالطبع إذا كانوا كنٌسة الوراق ملثمون و
 ون؟!(تحملثمٌن فكٌف عرفت أنهم مل

نشرت جرٌدة الجمهورٌة خبراً بعنوان: قتلى وجرحى 
 فً مظاهرات اإلخوان وال وفٌات!

 اءيلألذك
انظر للشكل التالً جٌداً ثم اذكر كم عدد المربعات 

 الموجودة فٌه؟
 
 
 



 

 لماذا أسامت؟
 أسامة بن زٌد هو فارس فتٌان 

 الصحابة وأصغر قائد 
 ألكبر جٌش ، نشأ 

 فً عبادة هللا ، 
 وكان حبٌباً لرسول هللا ، 

 لشباب وهو مثال وقدوة 
  ةـــــوٌـانــالثلة ــرحـالم

 تمٌز  ، ةدٌواإلعدا
 ، بالرجولة والشجاعة 

 والتدٌن وعفة الخلق ، 
 اهتم بقضاٌا المسلمٌن الكبرى 

 ووهب حٌاته لخدمة اإلسالم 
 ونصرة المسلمٌن.

 

 الصالة الصالة
من سره أن ٌلقى هللا غدا مسلما ، فلٌحافظ على 
هؤالء الصلوات حٌث ٌنادى بهن ، فإن هللا شرع 
لنبٌكم صلى هللا علٌه وسلم سنن الهدى ، وإنهن 
من سنن الهدى ، ولو أنكم صلٌتم فً بٌوتكم كما 

المتخلف فً بٌته ، لتركتم سنة نبٌكم ، ٌصلً هذا 
 ... ولو تركتم سنة نبٌكم لضللتم

 عبد هللا بن مسعود

 مي وعلمانيالإس
 

 

 

 
 

 الفكر العلمانً الفكر اإلسالمً
لكل ٌعتبر اإلسالم منهج 

فهو عقٌدة  حٌاةالشئون 
ووطن  ودولةوعبادة 

وثقافة وقانون ومادة 
 .وثروة وجهاد ودعوة

 سٌاسةٌفصل الدٌن عن ال
 فنونٌفصل الدٌن عن ال

 االقتصادعن ٌفصل الدٌن 
 لوٌفصل الدٌن عن الد

 ٌفصل الدٌن عن الحٌاة

 التشرٌعٌفصل الدٌن عن   شرائعالشعائر والٌطبق 

ٌنظم شئون ربانً منهج 
والمجتمع واألسرة لفرد ا

 والدولة والعالقات الدولٌة

ٌحصر االسالم داخل الفرد 
كما ٌحصره داخل فقط 

 فقط المساجد

 ٌأخذ الشعائر فقط كافةاإلسالم كل ٌأخذ 

ٌهتم بكل المسلمٌن بكل 
وٌعتبرهم إخوة فً  العالم

 الدٌن لهم النصرة

الدٌن فى حدود  ٌحصر
قضاٌا بٌهتم وال  الوطن

 ًالعالم اإلسالم

بالحضارة اإلسالمٌة  ٌهتم
باعتبارها ثمرة اهتمام 

والسٌاسة االسالم بالعلم 
 .. الخواالقتصادوالفنون 

النعرات الوطنٌة  ٌقدم
والفرعونٌة  والقومٌة

 نتسابالاعلى والناصرٌة 
 .لحضارة اإلسالمٌةل

وٌنهى عن ٌأمر بالمعروف 
 منكرال

ٌشجع الحركات اإلباحٌة 
 لها حقوقاً  ىٌرو

 تباعٌأمر بحب الدٌن وا
الدعوة إلٌه و تعالٌمه

واالقتداء بهدي النبً 
ابته ومن تبعهم ، وصح

عبادة وخلقاً  هوااللتزام ب
اً ــومنهاجومعامالت 

 للحٌاة.

ٌبغض الدٌن وشعائره 
ال ٌرى فٌه غٌر ووشرائعه 

،  الرجعٌة والتخلف
،  لصحراء والناقةوا

،  واللحٌة والنقاب
واإلرهاب والوحشٌة 
وٌعتبر الحرٌة فً عدم 

 االلتزام بتعالٌم الدٌن.

 

 احفظ بصرك
 رــظــالنمن مبدأها وادث ـالحـل ــك

 رار من مستصغر الشرـم النـومعظ
 ً قلب صاحبهاـف تـلـفعرة ــكم نظ

 روت وس والـق الــالســهام ب لــعــف
 اـهــبــلـن ٌقــٌــوالعبــد ما دام ذا ع

 رموقوف على الخط رفً أعٌن الغٌ
 ته ـــجـر مهـا ضــه مــتـلـــر مقـٌس

 راد بالضـرـرور عــا بســبـال مـرح
 

وٌحفظوا قل للمؤمنٌن ٌغضوا من أبصارهم  ٌقول تعالى:

 .نفروجهم ذلك أزكى لهم إن هللا خبٌر بما ٌصنعو
 

 طان العلماءسل
 تولى العز بن عبد السالم الخطابة 

 نصب مبمسجد عمرو بن العاص و
 أثناء عمله ، وقاضً القضاة 

 السلطان من اكتشف أن أمراء 
 ال ٌصح و الرقٌقالممالٌك 

 حتى تكلٌفهم بإدارة شؤون البالد 
 .، وعزم على تنفٌذ ذلك ٌتم تحرٌرهم

ٌرجع عما عزم علٌه من مساومة الشٌخ لحاول األمراء 
مل حقوقهم، بٌعهم حتى ٌصٌروا أحراًرا وتعود لهم كا

مصر الصالح سلطان رفعوا األمر إلى ، فلكنه رفض 
طلب السلطان من الشٌخ التراجع عن فتواه و، أٌوب 

،  ى الشٌخفرفض، فأغلظ السلطان القول واحتد عل
ومغادرة  الشٌخ وعزم على االستقالة من منصبهخرج ف

 القاهرة.
خرج الناس وراء الشٌخ ، وأدرك السلطان خطأه فخرج 

تنفٌذ أحكام فاشترط ، عودته طلب الشٌخ والسترضاء 
 . ، ووافق السلطان بٌع األمراءوالدولة نظام اإلسالم فً 

وكان المشهد مهًٌبا والشٌخ ٌنادى على أمراء الدولة 
واحًدا بعد آخر وٌغالً فً ثمنهم، والسلطان ٌدفع من 
ماله الخاص إلى الشٌخ الشجاع الذي أودع ثمنهم بٌت 

 مال المسلمٌن.
 


